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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

2. maj 2017, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Rikke Kuntz Skovfo, Allan Milton Kristensen, Anne Sophie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael
Gaunø, Morten Leineweber, Kenneth Nielsen, Carsten Brunø, Jesper Larsen, Anne Marie
Hvilsom, Afshin Hanifi, Marie Heuer Andersen, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne
Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk,

Afbud

Rikke Kuntz Skovfo, Finn Pilgaard, Kenneth Nielsen, Jesper Larsen, Afshin Hanifi,

1

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2

Nyt fra… (15 min)
a. Ledelsen


Orientering om værdipapiret. TR og ledelsen er i dialog omkring værdipapirets udmøntelse i praksis. Ledelsen er desuden i dialog med Skoleforvaltningen om løsningen af opgaven.

b. DUS-ledelsen


Oplysning og debat omkring DUS-bus.

c. Elevråd


Elevrådet, skolebestyrelse, ledelsen og elevrådslærerne har afholdt en happening for at gøre opmærksom på, hvordan man agerer i morgentrafikken
og overholder de trafikale regler, der er på vejene omkring skolen. P-vagten
er opmærksom på vejene omkring skolen.

d. Formand

3



Orientering omkring læserbrevet vedr. besparelserne på folkeskoleområdet
i Aalborg Kommune.



Der er kommet en invitation til en temaaften om inklusion d. 12.6.



Der er ligeledes en temaaften om folkeskolen d. 10. maj, som skolebestyrelsen har mulighed for at deltage i.

Legater (15 min)

Nibe skole har et legat. Vi skal have taget en beslutning om, hvorvidt legatet skal fortsætte. Pt. er
pengene til legatet bundet i et lån til skolen til indkøb af etablering af Cafe Hønen.


Vi har drøftet punktet og tager endelig stilling på det kommende møde i juni.

4

Mobbepolitik (45 min). Bilag vedhæftet.

Efter ønske gennemgår vi Mobbeplanen ”Mobning –må vi være fri”. Herefter diskussion om behov
for opdatering eller ændringer.


Mobbeplanen skal revideres og opdateres. Skolebestyrelsen peger på, at der bør
tilskrives et afsnit omkring digital adfærd og mobning. Elevrådets rolle i mobbeplanen skal overvejes. Mobbeplanen skal generelt opdateres til de eksisterende forhold.

5

Kaffe (15min)

6

Principper. Bilag er vedhæftet. (Den resterende tid)

Vi arbejder videre med principperne.


7

Princippet for Den Åbne Skole blev tilrettet og godkendt.

Evt. (5 min)
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